
Det är idag 
du ska 
energisäkra 
din fastighet

Energihus

2 i 1 produkt - När du installerar 
ClicSeam™ får du ett modernt plåttak 
och slipper installera utanpåliggande 

solpaneler.

Snabb montering - Med ClicSeam™ 
mer än halveras monteringstiden jämfört 
med traditionella plåttak. Dessutom kan 
enskilda paneler återöppnas vid behov.

Design - Med ClicSeam™ får du ett tak, 
eller vägg, som sänker dina kostnader och 

samtidigt ger en klassisk stilren design.
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Ekonomi - Familjen Grundström på 
Gotland valde att montera ClicSeam™ på 
sin radhusvilla när det var dags för takbyte. 
Eftersom panelen ser ut och fungerar som 
ett traditionellt plåttak finns inget behov av 
ytterligare taktäckning. Solplåt monteras på 
södersidan och på norrsidan monteras vanlig 
ClicSeam™ plåtpanel.

11,7 kWp installeras vilket motsvarar ca 75% 
av deras totala energiförbrukning. Anlägg-
ningen kompletteras med en av våra effektiva 
batterilagringslösningar vilket gör att familjen 
själva kan använda all den el de producerar. 
Återbetalningstiden för soltaket blir då så kort 
som 10 år och under takets garantitid beräk-
nas soltaket ha genererat en besparing på ca 
560 000 kr.  

Unikt utseende - ClicSeam™ solplåt är unik i sitt utseende eftersom 
du inte ser den. Med sin genomtänkta design och inkapslade solceller 
ser panelen ut som en vanlig plåtpanel. Detta gör att solplåt och vanlig 
plåt kan blandas och fortfarande ge ett enhetligt intryck.

Högsta kvalitet -  ClicSeam™ solplåt bygger på den senaste monokristallina tekniken. Denna teknik ger en ”livslängd” på 
hela 25 år samtidigt som de håller en verkningsgrad i toppklass. Solpanelers livslängd deffinieras som den tid det tar för pane-
lernas effektivitet att minska till 80%, men givetvis fortsätter de producera energi även efter detta. I jämförelse med    
traditionell tunnfilmsteknik på motsvarande yta genererar ClicSeam™ ca 2,5 gånger så mycket energi under sin livslängd.
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